NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020

Inhoud:
•

afsluiting zomerseizoen 2020

•

‘save the date’ jaarprogramma 2020/2021 (onder voorbehoud)

Afsluiting seizoen 2020 in Woudsend
Een zomer die in het teken stond van het corona-virus waardoor er door het
bestuur geen zomerbijeenkomst georganiseerd kon worden en o.a. ook
SailAmsterdam werd afgelast.
Een zomer die ook bestond uit toevallige ontmoetingen van leden of deelname
aan de K2K-tour (van de Kaag naar het Konijneneiland op het Heegermeer, op
initiatief van Niek Sonneveld).
Een zomer waarbij velen elkaar niet konden ontmoeten.
Een zomer die het bestuur daarom graag met jullie wil afsluiten op zaterdag 19
september 2020. Woudsend gaat het decor vormen voor dit gezellig samenzijn.
Bereikbaar zowel per boot als per auto/fiets/OV (Arriva bus 47, halte: Centrum).
Kom je per boot? Dan kun je gratis liggen in de passantenkom naast jachthaven
de Rakken tot 22.00 uur. Pavoiseer je platbodem, dan kan iedereen zien dat je
er bent en vorm je zo met elkaar een mooi plaatje voor de inwoners van
Woudsend.
Aan de havenkom ligt Eetcafé De Plaets (adres: Weachswal 2, 8551 NL
Woudsend) waar we elkaar kunnen ontmoeten. Bij mooi weer op het terras of
op een bankje met uitzicht op de haven. Bij slecht weer is er voldoende
binnenruimte en een verwarmd terras.
Programma:
12.30-13.00 uur
13.00-14.00 uur

inloop
lunch

14.00-16.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-circa 19.30 uur

individueel keuzeprogramma (informatie ter plekke)
borrel
BBQ

Kosten:
€ 12,50 per persoon, maximaal 2 personen per huishouden (kinderen
uitgezonderd) en in totaal maximaal 80 deelnemers.
Inschrijving:
Via de VSRP-website. De inschrijving sluit op 13 september 2020.
Bij de inschrijving s.v.p. aangeven of je a) per boot komt en of er b) dieetwensen
zijn (bijv. vegetarisch).
Meer informatie: voorzitter@vsrp.nl
Deze bijeenkomst zal alleen door kunnen gaan met inachtneming van de
door de overheid voorgeschreven coronaregels! Dus blijf bij klachten
thuis, houd 1,5 meter afstand van anderen, was vaak je handen!

‘Save the date’ jaarprogramma 2020/2021 (onder voorbehoud)
In navolging van de regels van de Rijksoverheid organiseert de VSRP tot 1
september geen bijeenkomsten.
•

zaterdag 14 november 2020: najaarsvergadering in Den Helder

•

zaterdag 20 maart 2021: voorjaarsvergadering in Schoorl
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